
VERÃO 2022| 58 |

V
E
R

Ã
O

2022Costa Dorada



| 59 |VERÃO 2022

V
E
R

Ã
O

 2022Costa Dorada

Aparthotel SOLIMAR CALAFELL ***
C/ Vilamar, 79. CALAFELL

LOCALIZAÇÃO
Localizado a 50 metros da praia junto à zona comercial e de lazer de 
Calafell Playa. A 30 minutos de Universal Studios Port Aventura e a 40 
minutos de Barcelona.

ACOMODAÇÃO
Tem quartos renovados em 2017, muito confortáveis, todos com varanda ou te-
rraço, equipados com ar condicionado, TV satélite LED, mini-frigorífi co, telefone, 
cofre (gratuito) e secador de cabelo na casa de banho. Há também apartamen-
tos com terraço com vista para a piscina ou varanda exterior, têm um quarto 
duplo e uma cama de casal na sala de estar, ar condicionado, kitchenette com 
placa cerâmica e frigorífi co têm também cofre gratuito, TV satélite, bomba de 
calor e secador de cabelo na casa de banho, limpeza diária (excepto cozinha) e 
estão equipados com artigos básicos de cozinha, roupa de cama e toalhas.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Más de 2000 metros cuadrados de jardín solarium con dos piscinas, zona 
para espectáculos, parque infantil, parque infantil, salón social, sala de 
juegos y WIFI gratuito. En temporada alta se realizan actividades para 
niños y adultos. Se complementa con servicios opcionales como bar-ca-
fetería, peluquería, sauna, jacuzzi, lavadoras, parking y restaurante con 
servicio de buffet libre de cocina Mediterránea.

Hotel CANADÁ PALACE ****
C/ Mosen Jaime Soler, 44. CALAFELL.

LOCALIZAÇÃO
Situado a 120 metros de la playa, ambiente familiar. 

ACOMODAÇÃO 
Dispõe de 160 quartos com televisão de ecrã plano com canais por satélite, 
mini-bar, telefone interno, Wi-Fi, cofre, casa de banho privativa com secador de 
cabelo e produtos de higiene pessoal gratuitos, aquecimento/ar condicionado.

DEFICIENTESSPA

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Dispõe de jardim, 2 piscinas e parque infantil, bares, restaurantes, esta-
cionamento, solário, sauna, piscina interior, campo de padel e Spa. Tem 
academia paga e estacionamento pago. Serviço de restaurante buffet 
com show cooking. Adaptado para pessoas com mobilidade reduzida. 
Dispõe de wifi  grátis. 
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Hotel BRISAMAR SUITES ***
Avda. Generalitat, 2. COMARRUGA.

LOCALIZAÇÃO
Situado no centro de Comarruga, em frente ao mar e em frente à marina.

ACOMODAÇÃO 
Tem 122 quartos de diferentes tipos: Suites, Suites Júnior, Quartos Supe-
rior, Standard e Económico com TV, telefone interior, wifi , cofre, casa de 
banho privada com secador de cabelo, artigos de higiene pessoal gratui-
tos, ar condicionado até 15 de Setembro.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
 É completado por um salão social com televisão, recepção e restaurante 
buffet para os três serviços de refeições. Wifi  grátis.

1ª LINHA

Hotel 4R MIRAMAR CALAFELL ****
C/ Mosen Jaime Soler, 44. CALAFELL.

LOCALIZAÇÃO
Situado em 1ª linha de praia, e em pleno centro da villa que conta com um 
fantástico passeio marítimo e pedonal.

ACOMODAÇÃO 
Conta com 215 quartos, todos com varanda e equipados com ar condi-
cionado (15/6-15/9), aquecimento, banho completo, TV satélite, telefone, 
cofre, berços e frigorifi co (tudo com suplemento), disponiveis a pedido. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
As instalações complementam-se  com restaurante buffet com vistas para 
a praia, bar-cafetaria, beach bar, piscina exterior, parking (de pago), aces-
so adaptado para pessoas de mobilidade reduzida. Aceitam animais.

MASCOTAS1ª LINHA DEFICIENTES

TUDO
INCLUIDO
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1ª LINHA

Hotel 4R GRAN HOTEL EUROPE ****
Avda. Palfuriana, 107-109. COMARRUGA.

LOCALIZAÇÃO
Situada em frente ao mar, a 700m. do centro da cidade de Coma-ruga, na 
Costa Dorada, conhecida pela sua longa e larga praia.

ACOMODAÇÃO 
 Tem 154 quartos, com excelentes vistas para o mar e para as montanhas. A 
maioria dos quartos tem varanda e estão equipados com ar condicionado, 
aquecimento, casa de banho com secador de cabelo, televisão com canais 
multilingues, telefone, frigorífi co (custo extra) e cofre (apólice).

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
As instalações são completadas com uma piscina exterior para adultos e 
crianças, solário, bar-cafetaria, sala polivalente, WiFi gratuito em todo o hotel, 
estacionamento (mediante pagamento), mini-clube, área para crianças e sala de 
jogos. Espreguiçadeiras e guarda-sóis disponíveis para aluguer (mediante o pa-
gamento de uma taxa) na praia. Dispõe de um restaurante buffet com especiali-
dades internacionais e cozinha de espectáculos variados. Oferece um programa 
completo do seu próprio entretenimento diurno e nocturno para todas as ida-
des. São permitidos animais de estimação mediante pedido e com custo extra.

1ª LINHA MASCOTAS

Hotel COMARRUGA PLAYA ***
Avda. Palfuriana, 115. COMARRUGA

LOCALIZAÇÃO
Situada no coração da Costa Daurada, em frente ao mar.

ACOMODAÇÃO
Tem 75 quartos (36 deles com vista mar), com casa de banho com duche, 
TV de 20”, telefone, ar condicionado, cofre com opção de aluguer e varan-
da com mobiliário.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Tem uma piscina exterior com espreguiçadeiras, bar com terraço, restaurante 
buffet internacional com cozinha de show e noites temáticas, bar-cafeteria, WiFi, 
sala de lazer com bilhar, sala de TV, estacionamento exterior por uma taxa, de-
pósito de bagagem, animais de estimação até 5 kg são permitidos por uma taxa.

MASCOTAS

TUDO
INCLUIDO
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Hotel NATURA PARK ****
C/ Villafranca, 8-10. COMARRUGA

LOCALIZAÇÃO
Localizado a apenas 100 m da praia, em “Coma-ruga”, um dos distritos 
marítimos de “El Vendrell”. A apenas 4 km da aldeia.

ACOMODAÇÃO
Tem 220 quartos espaçosos e exteriores com grandes terraços. Estão 
equipados com duas camas de 1,35 m, casa de banho completa com ar-
tigos de higiene complementares, secador de cabelo, aquecimento e ar 

condicionado, televisão de ecrã plano por satélite, telefone, cofre e frigo-
rífi co.  Estão disponíveis salas adaptadas.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Conta com uma grande cafetaria com ambientes distintos, 2 piscinas (adul-
tos e crianças), bar na piscina com guarda-sóis e cadeiras grátis, salão de 
jogos recreativos e jogos de mesa, animação diária a cargo de nossos ani-
madores com bailes e festas todas as noites. Amplo restaurante-buffet com 
grande variedade de pratos e com menú para celiacos. Parking (opcional) 
e acesso para pessoas de mobilidade reduzida. Todo o hotel está climati-
zado. Wifi  grátis nos quartos e zonas nobres. Aceitam animais até 15 kg.

MASCOTASDEFICIENTES

Hotel PALAS PINEDA ****
C/ Muntanyals, 5. LA PINEDA

LOCALIZAÇÃO
O Hotel Palas Pineda é um complexo hoteleiro localizado a 80m da praia 
La Pineda, na Costa Dorada, 4 estrelas superior e com serviço tudo in-
cluído.

ACOMODAÇÃO 
Os quartos standard do Hotel Palas Pineda são confortáveis, versáteis e 
perfeitos para relaxar perto do mar. Dispõem de TV LCD, telefone, rou-
peiro, ar condicionado, cofre, casa de banho com secador de cabelo e 
amenities, frigorífi co e varanda. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Tem uma piscina exterior com escorregas rodeada por jardins e tem 
redes, três salas de restaurante buffet, cozinha espectáculo ao vivo no 
buffet ao almoço e jantar, mini-clube, animação, snack-bar esplanada, 
ginásio, Wi-Fi gratuito em todo o hotel, spa com centro de estética, esta-
cionamento coberto pago. Facilidades para defi cientes.

DEFICIENTESSPAESCORREGAS FAMÍLIAS

TUDO
INCLUIDO
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Hotel OHTELS LA HACIENDA ****SUP

Plaza de La Unio Europea, 1. LA PINEDA

LOCALIZAÇÃO
Situado a 200 m. da praia de La Pineda, e oferece uma estadia muito familiar.

ACOMODAÇÃO
Dispõe de quartos completamente equipados e climatizados, casa de 
banho com banheira ou duche, secador de cabelo, ar condicionado, wifi  
grátis, TV LCD, telefone, varanda ou varandim.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Conta com piscina, cafetaria com dois grandes televisores, bar na a pisci-
na de estilo caribenho, jacuzzi, spa (salas de massagens, sauna fi nlandesa, 
pedilúvio, piscinas com hidromassagem e jacuzzi, banho turco), mini clu-
be infantil, pistas de ténis e paddel, ginásio, dois salões para celebrações 
e reuniões. Programa de animação para crianças e adultos. Acesso para 
pessoas com mobilidade reduzida. Restaurante buffet, dispõe de re-
feições para celíacos.

SPA

TUDO
INCLUIDO

DEFICIENTESFAMÍLIAS

Hotel H10 SALAURIS PALACE ****
Avda. Paisos Catallans, s/n. SALOU

LOCALIZAÇÃO
Hotel a apenas 800 m. de Port Aventura e perto da praia.

ACOMODAÇÃO
Os seus quartos têm casa de banho completa com secador de cabelo e 
amenities, TV com canais internacionais, Wi-Fi gratuito, ar condicionado 
com termóstato, cofre gratuito, frigorífi co ou mini-bar ou mini-frigorífi co, 
garrafa de água gratuita no quarto à chegada, terraço, secretária.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
O hotel completa as suas instalações com piscina com cascata, piscina 
infantil, piscina interior climatizada com jacuzzi e cadeira hidráulica, so-
lário com jacuzzi, zona ajardinada, wi-fi  gratuito, zona de internet, serviço 
de lavandaria, boutique, estacionamento coberto (não vigiado e paga-
mento), programa de entretenimento para adultos e crianças. Serviço de 
jantar buffet com cozinha espectáculo e menu infantil.

SPA



VERÃO 2022| 64 |

V
E
R

Ã
O

2022Costa Dorada

Hotel Resort, Sport & Spa ESTIVAL PARK SALOU ****
Camí del Recó, s/n. LA PINEDA

LOCALIZAÇÃO
Situado a 150 m. da praia, com uma área de 110.000 m², é composto por 
três edifícios de 5 andares cada e uma capacidade de 899 quartos entre 
os três e um edifício de dois andares (Club Hotel) com 69 quartos.

ACOMODAÇÃO 
Dispõe de quartos com banho, secador de cabelo e espelho de aumento, 
ar condicionado, TV , cofre opcional, wifi  básico grátis, minibar e varan-

da,conta ainda com  quartos familiares/duplex com 2 camas individuais e 
1 sofa cama, também apartamentos tipo 2/4 e 4/6 com cozinha, máquina 
de lavar roupa e frigorífi co.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Dispõe de piscina exterior para adultos e crianças, solário, zonas ajar-
dinadas, discoteca, parque infantil, miniclub. Conta com Centro despor-
tivo, Centro Spa, Centro Wellness, Aquum Spa&Club, e ainda com ca-
beleireiro, lavandaria, garagem coberta e serviço de quartos tudo isto 
com suplemento. Conta com 3 restaurantes com possibilidade de Todo 
Incluido, 4 snacks bar e 3 bar piscina. Grande programa de animação 
em temporada alta.

SPA

TUDO
INCLUIDO

Hotel 4R CASABLANCA PLAYA ***
Pº Miramar, 12. SALOU.

LOCALIZAÇÃO
Hotel familiar, localizado na 1ª linha do mar, em pleno centro de Salou 
e apenas a 200 m do porto. 3 km de Port Aventura, para onde os ônibus 
saem a cada meia hora.
 
ACOMODAÇÃO 
Tem 63 quartos confortáveis e espaçosos, alguns deles adaptados para 
defi cientes, totalmente equipados com ar condicionado (de 15 de Junho a 

30 de Setembro, dependendo do tempo), aquecimento, frigorífi co, telefo-
ne, televisão panorâmica, ligação WiFi gratuita, cofre, secador de cabelo 
e banho ou duche.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
As suas instalações incluem um restaurante com cozinha tradicional me-
diterrânica, um terraço junto à piscina do hotel com vista para o mar, ca-
fetaria, wifi  gratuito em todo o hotel, área para crianças, estacionamento 
privado, animais de estimação são permitidos a um custo extra.

1ª LINHA

FAMÍLIAS

MASCOTAS DEFICIENTESFAMÍLIAS
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Hotel SANTA MÓNICA PLAYA ***
Pº Falset, 1. SALOU.

LOCALIZAÇÃO
Localizado em Salou, no coração da Costa Dorada. É um hotel moderno e 
confortável localizado em zona turística, a 250 metros da praia e a pou-
cos minutos do centro e da zona de lazer.

ACOMODAÇÃO 
Dispõe de 210 quartos equipados com todas as comodidades de um hotel 
de três estrelas: casa de banho completa, terraço, ar condicionado (em 

funcionamento de 15/06 a 15/09), aquecimento central, televisão via sa-
télite, telefone, secador de cabelo e cofre opcional.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
O nosso hotel dispõe ainda de um terraço com: duas piscinas (adultos e 
crianças), espreguiçadeiras e chapéus-de-sol, bem como restaurante, bar 
e mini-clube (aberto no verão e com horário limitado), Wi-Fi gratuito na 
recepção, piscina piscina e bar. O restaurante com serviço de buffet li-
vre com grande variedade, além de um buffet especial para crianças. No 
verão não perca os nossos jantares temáticos. Dispõe de zona infantil e 
animação: fl amenco, discoteca, karaoke, espectáculos e música ao vivo. 
Suas instalações são adaptadas para pessoas com defi ciência.

DEFICIENTES

Hotel JAIME I ***
C/ Logroño, 16-20. SALOU

LOCALIZAÇÃO
Hotel familiar no centro de Salou, centrado em famílias com crianças, 
perto da zona residencial e de entretenimento, a 5 minutos da praia. 

ACOMODAÇÃO 
Tem mais de 700 quartos espaçosos e confortáveis, todos exteriores, com a 
opção de vista para a piscina central, telefone, TV satélite, ar condicionado, 
cofre, casa de banho completa com secador de cabelo e comodidades.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
No hotel encontrará várias piscinas, incluindo uma piscina aquecida, 
parque de splash com divertidos jogos aquáticos e escorregas aquáticos 
(com custo em época alta), insufl áveis aquáticos, mini discoteca, sala de 
jogos, mini clube, parque infantil, mini golfe, arcada, serviço de babysit-
ting, Escape Room, vários restaurantes Palm Court, um terraço ao ar livre 
rodeado pela natureza, pizzaria e restaurante buffet, sauna e banho tur-
co, salão de beleza, loja de lembranças e snack-bar.

SPAESCORREGAS FAMÍLIAS
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Hotel BELVEDERE ***
C/ Terrer nª 7. SALOU

LOCALIZAÇÃO
Situado junto a Port Aventura e a escassos 700 metros da praia.

ACOMODAÇÃO 
Dispõe de quartos confortáveis e totalmente equipados, renovados re-
centemente com ar condicionado, cofre, telefone, aquecimento, varanda, 
televisão, amenities grátis, serviço despertador.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Conta com ligação WiFi grátis nos quartos e zonas comuns, piscina para 
adultos e crianças, amplo solário com espreguiçadeiras, zona Wellness 
inclui jacuzzi climatizado, ginásio, sauna e banho turco, programas de 
animação diurnos e nocturnos, mini club, sala de jogos, bilhares, ping-
pong e zona de petanca. Restaurante buffet, que inclui variados produc-
tos aptos para celíacos, bar cafetaria e snack bar.

Hotel & Spa EUROSALOU ***
C/ Muntanyals, 5. SALOU

LOCALIZAÇÃO
A 700 metros das magnífi cas praias de Salou, e a poucos passos do centro, 
da zona comercial e da vida noturna. Você pode desfrutar de uma exce-
lente comunicação com toda a cidade.

ACOMODAÇÃO 
Temos quatro tipos diferentes de quartos, com varanda com e sem vista 
para a piscina ou para a rua, têm ar condicionado, cofre, telefone, aque-
cimento, televisão e amenities.Também temos mesa e cadeiras para 2 
pessoas na varanda.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
As suas instalações incluem piscina exterior e piscina infantil com zona de 
espreguiçadeiras, restaurante recentemente renovado com buffet livre e 
buffet infantil, bar-cafetaria e bar da piscina, spa e ginásio, miniclube in-
fantil, animação para adultos e crianças, Spa & Wellness center com trata-
mentos e piscina aquecida, banho turco, sauna, ducha escocesa, jacuzzi, 
ginásio. Tem uma área de Wi-Fi gratuito no salão de recepção.

SPA

SPAESCORREGAS FAMÍLIAS
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Hotel 4R SALOU PARK II *** / Hotel 4R SALOU PARK I ****
Pº Amposta, 2-4. SALOU.

LOCALIZAÇÃO
Localizado numa zona privilegiada, apenas a 200m. da praia dos Capella-
nes, a pouca distância da zona comercial e de lazer de Salou.

ACOMODAÇÃO 
Dispõe de 417 quartos, alguns deles familiares e de categoria superior. O 
resort tem dois edifícios, o Salou Park Resort I de 4 estrelas e o Salou Park 
Resort II de 3 estrelas. A maioria dos quartos têm varanda ou terraço e 
estão equipados com ar condicionado, aquecimento, casa de banho com 

secador de cabelo, televisão com canais multilingues, telefone, cofre e 
frigorífi co (ambos mediante taxa extra).

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Dispõe de 2 zonas de piscina exterior para adultos e crianças, Spa & We-
llness (taxa) com piscina aquecida, zona de massagens, sauna e banho 
turco, dispõe ainda de ginásio e campo desportivo, variado programa de 
animação para adultos e crianças, restaurantes com buffet variado ser-
viço, show cooking e buffet infantil. As instalações e serviços são comuns 
ao tudo resort e completam-se com o restaurante gourmet “Gastrobar” 
(menu ou serviço à la carte), piano-bar com vista mar, bar da piscina, te-
rraço-solário, Wi-Fi gratuito no tudo o hotel, estacionamento (pagamen-
to), área infantil, mini clube, área de jogos.

FAMÍLIASDEFICIENTESSPA

Hotel 4R PLAYA PARK *** 
C/Vendrell, 1-3. SALOU.

LOCALIZAÇÃO
Localizado na região de El Tarragonés, na Costa Dorada, a apenas 100 m 
da Playa Larga, que possui uma fantástica zona de passeio e pedonal, e a 
400 m do centro de Salou.

ACOMODAÇÃO 
O hotel dispõe de 315 quartos, todos com terraço e equipados com ar 
condicionado (de 15/06 a 15/09), aquecimento, casa de banho completa 

com secador de cabelo, TV satélite com canal de música, telefone, cofre e 
frigorífi co (ambos com custo adicional).

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
As instalações completam-se com zona de Internet (taxa extra), restau-
rante (serviço de buffet), Pool Bar, esplanada-solário, 2 piscinas (adultos e 
crianças), parque de estacionamento (taxa extra), zona infantil, mini-clu-
be, jogos área, acesso adaptado a pessoas com mobilidade reduzida e 
animação diurna e nocturna.

DEFICIENTES
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Hotel 4R REGINA GRAN HOTEL **** 
Pº Joan Fuster, 3. SALOU.

LOCALIZAÇÃO
Localizado ao lado do complexo Port Aventura, a apenas 200m do centro 
de Salou e a 700m da praia. A elevada qualidade e variedade dos seus 
serviços vão fazê-lo desfrutar das suas férias no coração da Costa Dorada.

ACOMODAÇÃO 
O hotel dispõe de 294 quartos, todos com terraço e equipados com ar con-
dicionado (de 15/06 a 15/09), aquecimento, casa de banho completa com 

secador de cabelo, televisão por satélite com canal de música, telefone, cofre 
e frigorífi co (custo extra).

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
As instalações são completadas com área Internet (taxa), restaurante 
(serviço buffet, “show cooking”), bar da piscina, terraço do solário, 2 pis-
cinas (adultos e crianças), SPA (taxa), parque de estacionamento (taxa), 
área infantil, mini clube, área de jogos, acesso adaptado para pessoas 
com mobilidade reduzida e entretenimento diurno e nocturno.

DEFICIENTESSPA

Hotel OLYMPUS PALACE ****
C/ Navarra nº 6. SALOU

LOCALIZAÇÃO
Localizado no coração do centro turístico de Salou, a 400 metros da praia. 
Hoje em dia, foi completamente remodelado com um design moderno e 
funcional.

ACOMODAÇÃO
Os quartos têm uma casa de banho completa com chuveiro, terraço mo-
bilado ao ar livre, telefone, TV LCD por satélite, secador de cabelo, cofre 
e mini-frigorífi co gratuito. Quartos adaptados para defi cientes a pedido e 
sujeitos a disponibilidade.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Grande piscina exterior com camas de água no rés-do-chão, área de água 
exterior com piscina lateral de vidro, jacuzzi, turbo jactos, solário e bar 
com zonas de arrefecimento no terraço do Summit. Restaurante buffet 
com cozinha mediterrânica, degustações e jantares temáticos e de gala. 
Wifi  gratuito em todo o hotel, sala de conferências e garagem opcional 
sujeita a disponibilidade, programa de entretenimento diurno e nocturno, 
música ao vivo e vários espectáculos.

DEFICIENTES
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Aparthotel ALBATROS FAMILY *** 
C/Bruselas, 60. SALOU.

LOCALIZAÇÃO
Situados a apenas 25 metros da praia Cala Llenguadets, muito próximo da 
praia Capellans e da praia larga a poucos minutos caminhando do centro 
de Salou. Perto está Port Aventura e o Parque Aquático Aquopolis. 

ACOMODAÇÃO 
Tem estúdios e apartamentos com grandes terraços com vista magní-
fi ca para o mar, cozinha independente com placa cerâmica, frigorífi co, 
microondas, louça, utensílios de cozinha, cafeteira, torradeira, chaleira 

e espremedor, casa de banho com duche, secador de cabelo, televisão, 
aquecimento e ar condicionado. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Dispõe de parque infantil, zona ajardinada, piscina para adultos e 
crianças com vistas mar, espreguiçadeiras, bar restaurante com zona 
de jogos recreativos, elevadores, sala de bagagem, parking, ar condi-
cionado, wifi grátis.

Hotel CALYPSO *** 
C/Pompeu Fabra, 54-62. SALOU.

LOCALIZAÇÃO
Está situada a poucos passos de Playa Capellans, uma das mais belas 
praias da Costa Dorada. O Calypso foi recentemente completamente re-
modelado.

ACOMODAÇÃO 
Tem quartos duplos, familiares, familiares superiores e suite júnior, em 
dois edifícios, com varanda ou terraço, casa de banho completa com 

cabina de duche separada, secretária, depósito de bagagens, mini-frigo-
rífi co, cofre (opcional), ar condicionado, TV LED e ligação Wifi  gratuita. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Tem também um restaurante, cafetaria, duas piscinas, solário e um par-
que infantil, entretenimento diurno e nocturno, jardim, solário, bar, sala de 
jogos, wifi  gratuito em todas as instalações. Acessível para os defi cientes.

DEFICIENTES

TUDO
INCLUIDO

FAMÍLIAS
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Hotel PIRÁMIDE ****
C/ Viladomat, 9. SALOU.

LOCALIZAÇÃO
Localizado no centro de Salou, capital da Costa Dorada, a poucos minutos 
da praia de Levante e das principais enseadas, a 250m do centro comer-
cial e a 1,5km do parque temático Port Aventura.

ACOMODAÇÃO 
230 quartos espaçosos e confortáveis, todos com casa de banho privati-
va, serviço de despertar, TV satélite, cofre, telefone com linha exterior, 

ar condicionado, secretária, secador de cabelo, minibar, serviço premium 
opcional, serviço de quartos.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Dispõe de 2 piscinas (adultos e crianças), restaurante buffet com cozinha 
espectáculo, snack-bar, ar condicionado nas salas e quartos e animação 
para crianças e adultos (consoante a época do ano). Hotel acessível para 
defi cientes, Wi-Fi Premium gratuito disponível em todo o hotel, 90 lugares 
de estacionamento privativo coberto.

DEFICIENTES

TUDO
INCLUIDO

FAMÍLIAS

DEFICIENTES

Hotel SOL COSTA DAURADA **** 
Ada.paises Catalanes, s/n. SALOU

LOCALIZAÇÃO
A 900 m. da praia e 500 m. o parque PortAventura World.

ACOMODAÇÃO 
Quartos recentemente renovados com casa de banho, ar condicionado, 
aquecimento, TV, telefone, wi-fi  grátis, minibar e cofre (opcional). Possibilida-
de de quartos comunicantes e adaptados a pessoas de mobilidade reduzida.

 INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Complementa-se com piscina para adultos e crianças, nova zona infantil, es-
preguiçadeiras e toalhas, piscina interior aquecida com jacuzzis e ginásio grátis 
para todos os clientes. Conta ainda com sauna, banho turco, raios UVA e massa-
gens todos mediante pagamento extra. Animação diurna e nocturna, miniclub, 
parking (de pago) e cafetaria. Serviço refeições: buffet. Zona de águas-piscina 
climatizada, sauna, jacuzzi e ginásio. Conta com facilidades para pessoas com 
mobilidade reduzida. Wifi  grátis em todo o hotel. Não admite animais.

SPAFAMÍLIAS
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ÚNICO HOTEL EN EL

PASEO MARÍTIMO Y

PLAYA DE SALOU

Paseo Jaime I s/n, 43840
Salou · Tarragona (España)

HA-697
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Aparthotel DORADA PALACE ****
Cami de les Pascuales, 6. SALOU

LOCALIZAÇÃO
Localizado a 500 m. da praia e a 1 km de Port Aventura.

ACOMODAÇÃO
 Os quartos têm wifi  gratuito, limpeza diária, cofre (custo extra), ar condi-
cionado (dependendo da época/temperatura), terraço, exterior, casa de 
banho com duche / banheira, comodidades e secador de cabelo, secre-
tária, mini-frigorífi co, TV satélite de 32” e telefone. Os apartamentos para 
até 5 pessoas têm um quarto, sala de estar, cozinha totalmente equipada 
com microondas, wifi  gratuito, limpeza diária, cofre (custo extra), ar con-
dicionado (dependendo da estação/temperatura), terraço, exterior, casa 
de banho com duche / banheira, comodidades e secador de cabelo, secre-
tária, mini-frigorífi co, TV satélite de 32” e telefone.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
É complementado com restaurante, snack-bar, cafetaria, terraço, piscina 
no 6º andar exterior, jacuzzi, ginásio (os últimos 3 apenas para hóspedes 
com mais de 18 anos), jardins, área de jogos para crianças, solário, sala 
de jogos e garagem (sujeito a disponibilidade mediante pagamento), en-
tretenimento, serviço de jantar buffet: calças compridas são obrigatórias 
para os homens ao jantar.

Hotel MAGNOLIA **** 
C/ Madrid, 8. SALOU.

LOCALIZAÇÃO
Hotel só de adultos. Está localizado num edifício central na segunda linha 
do mar, a tão somente 50 m do passeio marítimo e da praia, e conta com 
todos os detalhes e comodidades de um hotel moderno e atual.

ACOMODAÇÃO 
Dispõe de 72 quartos equipados com cama king size ou duas camas indi-
viduais, casa de banho completa com banheira ou duche, ar condiciona-
do/aquecimento, TV, carta de almofadas, cofre (pago), carta de fragrân-
cias, conexão à internet e varanda.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Pode-se desfrutar de uma piscina exterior aberta 24 hrs com uma zona 
de solário com espreguiçadeiras, pool-bar, lounge-bar com cafeteria 24h, 
zona de leitura e sala de estar, salão com sofás, grandes ecrãs de TV e 
zona de jogo com bilhar, wifi  grátis, espaço Wellness com zona de spa, 
fi tness e serviço de tratamentos corporais e estética. 
Restaurante com um amplo buffet para pequenos-almoços e serviço de 
jantar (abril a outubro): primeiro prato e sobremesas a escolher no buffet 
e segundo á la carta; pastelaria caseira, cozinha mediterrânea, oferecem 
pratos sem sal, sem glúten e vegetarianos.

SÓ
ADULTOS

SPA
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LOCALIZAÇÃO
A cerca de 50 m. da Plaza de Europa e a 350 m. da Praia e Passeio Marítimo.
ACOMODAÇÃO 
Apartamentos con capacidad 2/4 pax consta de un dormitorio doble, cuar-
to de baño, cocina equipada, salón-comedor con sofá nido (2 plazas), TV 
y terraza amueblada. 
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Conta com piscina (adultos e crianças). No andar baixo há um supermercado e 
cafetaria. Inclui lençõis (excepto toalhas). Limpeza à entrada e saída do cliente.

LOCALIZAÇÃO
Conjunto residêncial situado a 400 m. da praia.
ACOMODAÇÃO 
Os apartamentos têm capacidade 2/4, com um quarto duplo, sala com 
sofá-cama gavetão para 2 pessoas, cozinha equipada e banho completo; 
e 3/5 iguais aos anteriores mas com mais um quarto individual tipo cama-
rote e 4/6 com 2 quartos.
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Dispõe de piscina com ampla zona ajardinada com parque infantil.

LOCALIZAÇÃO
Prédio entre Salou e Cambrils a poucos metros da praia.
ACOMODAÇÃO 
Têm 1 ou 2 quartos. com 2 camas de solteiro, sala com sofá cama para 
duas pessoas, cozinha equipada, geladeira, micro-ondas, banheiro com-
pleto, ar condicionado, Wi-Fi pago, TV e terraço. Inclui lingerie (não toal-
has). Limpeza de entrada e saída do cliente.
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Tem piscina para adultos e crianças, terraço, parque infantil.

LOCALIZAÇÃO
Situado a 300 mts da Playa Larga. 
ACOMODAÇÃO 
Conta com 240 estudios com ar condicionado e um quarto tipo camarote com 2 
camas individuais, pequena sala-jantar com sofá cama para 2 pessoas, kitchenette 
com 2 placas eléctricas e  com utensilios, banho  e varanda com mesa e cadeiras.
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Ampla piscina, solário, snack bar, cadeiras, ar condicionado, bar-cafetaria, sala 
de jogos, salão infantil e parking subterrâneo (de pago). Wifi  com suplemento.

LOCALIZAÇÃO
Situado na Plaza Europa a 450 m. da praia.
ACOMODAÇÃO 
1 quarto duplo, banho completo, sala com sofá-cama nido para 2 pax, cozin-
ha equipada e TV. Incluido todo o equipamento completo de apartamento, 
excepto toalhas de banho, limpeza á entrada, mudança de roupa semanal.
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Piscina para adultos e crianças. Nos arredores encontra-se todo o tipo 
de serviços. 

Apartamentos ZAHARA

Apartamentos CATALUÑA 92

Apartamentos LOS PECES Apartamentos SALOU PACIFIC

Apartamentos ROYAL

Zahara: C/Navarra,3. SALOU

C/Vendrell, s/n. SALOU

Avda. Andorra, 18. SALOU C/ Vendrell, 10. SALOU

Plaza Europa, s/n. SALOU

LOCALIZAÇÃO
Edifi cio situado a 300 m. da praia e do Passeio Marítimo.
ACOMODAÇÃO 
Todos os apartamentos capacidade 6/8 contam com 3 quartos duplos, 
cozinha equipada e independente com forno microondas e exaustor, sala 
de jantar com sofá-cama, dois banhos  completos e varanda. Inclui equipa-
mento completo de apartamento excepto toalhas de banho.
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Possibilidade de utilização da piscina do los Peces (a 500m aprox.).

Apartamentos GOYA
Avda. Carles Buigas, 24. SALOU
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Hotel CÉSAR AUGUSTUS ***
Avda. Diputación, 195. CAMBRILS

LOCALIZAÇÃO
Hotel situado a 70 m da praia, a 5 km do centro de Cambrils e 1,5 km 
de Salou, paragem de autocarro a 20 m do hotel, rodeado de cafeterias, 
lojas, restaurantes e supermercados.

ACOMODAÇÃO
Dispõe de 160 quartos equipadas com ar condicionado, aquecimento, TV, 
telefone, casa de banho com duche ou banheira, secador de cabelo, mini-
bar, cofre (pago), varanda exterior e wifi . Oferece quartos especiais (fami-
liares e adaptadas) sempre mediante disponibilidade e com suplemento.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Conta com piscina de adultos com banco jacuzzi, piscina para crianças, 
terraço solário com espreguiçadeiras, cafeteria frente ao mar, snack bar 
junto á piscina, salão social, sala TV, sala de jogos, estacionamento com 
segurança (pago), miniclub (4-12 anos). Programa de animação para adul-
tos e crianças, espectáculos nocturnos variados. Restaurante buffet com 
show cooking ao pequeno-almoço e jantar. Não admite animais de esti-
mação. Facilidades para pessoas com mobilidade reduzida.

DEFICIENTES

Hotel AUGUSTUS ****
Avda. Diputación, 190. CAMBRILS

LOCALIZAÇÃO
Hotel situado na primeira linha da praia, junto ao passeio marítimo, a 5 
km del centro de Cambrils, paragem de autocarro frente ao hotel, rodea-
do de cafeterias, restaurantes, supermercados e lojas.

ACOMODAÇÃO
Conta com 320 quartos equipados com ar condicionado, aquecimento, casa 
de banho com duche ou banheira, secador de cabelo, TV, telefone, cofre, mi-
nibar gratis (bebidas pagas), varanda exterior, wifi  gratis. Dispõe de quartos 
especiais (vista piscina, panorâmicas, familiares e adaptadas a pessoas com 
mobilidade reduzida), sempre mediante disponibilidade e suplemento.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Oferece piscina para adultos com 2 bancos jacuzzi, piscina crianças exterior 
climatizada (energia solar), terraço solário com espreguiçadeiras, snack bar 
na piscina, cafeteria, miniclub (4-12 anos), salão social, sala de jogos, sala TV, 
sala TV crianças, estacionamento com segurança (pago). Programa de ani-
mação para crianças e adultos, campo de petanca, aerobica, aerobica aquá-
tica, espectáculos nocturnos variados. Restaurante buffet com show cooking. 
Não admitem animais. Facilidades para pessoas co mobilidade reduzida.

DEFICIENTES1ª LINHA
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Hotel MÓNICA ****SUP

Galceran Marquet, 1-3. CAMBRILS

LOCALIZAÇÃO
Localizado no centro e a apenas 100 m da praia. 

ACOMODAÇÃO
Tem 104 quartos com antena parabólica, cofre, telefone, TV de ecrã plano 
(TDT), ar condicionado ou aquecimento, wifi  gratuito, mini-bar frigorífi co, 
roupões de banho e casa de banho com duche, comodidades, roupão de 
banho, espelho de aumento e secador de cabelo.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
É complementada por 3.000m² de áreas comuns com um jardim de 1.500m², 
cafetaria, sala de televisão e leitura, ginásio, garagem e piscina para adultos, 

espreguiçadeiras e serviço gratuito de toalhas; tudo rodeado por fabulosas 
palmeiras. Para os mais pequenos, existe uma piscina para crianças e uma 
área de jogos ao ar livre. Relax Center, uma área onde pode desfrutar de um 
jacuzzi, banho turco e sauna fi nlandesa completamente grátis. Restaurante 
com vista para o jardim e piscina onde se pode desfrutar de um buffet varia-
do ou de um menu de set servido à mesa. Wifi  grátis em todo o hotel.

Hotel PINO ALTO **** 
Urb. Pino Alto, Avenida Playa Cristal, 18. MIAMI PLAYA.

LOCALIZAÇÃO
Situado na tranquila urbanização de Miami Playa. Construído com o estilo 
mediterrânico em forma de U, ao redor de uma praça com arcadas e com 
um jardim.

ACOMODAÇÃO 
Dispõe de quartos para 1/4 pessoas e quartos duplos com sala de 4/5 pes-
soas, também dispõe de chalets contiguos  para 6/8 pessoas. Todos os quar-
tos são climatizados com banho completo, secador, telefone, cofre, Minibar, 
TV ecrã plano via satélite, wifi  grátis e varanda com umas bonitas vistas.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Com amplo jardim, parque infantil, 2 piscinas exteriores (uma infantil) 
com guarda-sóis e espreguiçadeiras, bar na piscina, restaurante buffet, 
piscina interior climatizada com zona de hidromassagem, ginásio. Pro-
grama de animação para adultos e crianças e actuações profi ssionais.
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Localizado no centro de Cambrils, a 150 metros da praia.

IDEAL PARA FAMÍLIAS em pleno centro de Cambrils-Puerto, a 250 m da praia.

COMPLEXO TURÍSTICO IDEAL PARA FAMÍLIAS
entre Salou e Cambrils, a 50 m da praia.

Conta com 
100 quartos, alguns 
com vista mar, casas 
de banho renovadas  - 
com secador de cabelo e 
amenidades - em 2018. Dispõem 
de ar condicionado e aquecimento. 
TV satélite com ecrã plano, telefone, 
minibar, cofre e serviço de quartos. Dispomos 
de quartos adaptado para pessoas com mobilidade 
reduzida.

Completa ainda as suas instalações com restaurante buff et 
(cozinha mediterrânica, facilidades para menus especiais) e cafetaria 
renovados em 2018, zona de descanso, salas de reuniões e banquetes.

WIFI gratuito na recepção, opcional nos quartos.

No quinto andar, os nossos hóspedes poderão desfrutar de um solário inaugurado em 
2019, e piscina, com maravilhosas vistas para o mar.

188 aptos 2/4 
pessoas a 2 minutos 
da praia. Quarto duplo 
independente, com casa 
de banho completa -secador 
de cabelo-, sala de refeições com 
sofá cama de 2 lugares, kitchenette 
com micro ondas , utensílios básicos e 
frigorífi co. Varanda mobilada. TV via satélite, 
ar condicionado, aquecimento, cofre opcional.

WIFI gratuito na recepção, opcional nos quartos.

Grande Piscina para adultos e piscina infantil. Zona de parque 
infantil, zona ajardinada com área de jogos infantis. Programa de 
Animação para adultos e crianças, mini clube, minidisco, espetáculos e 
shows.
Restaurante buff et com cozinha ao vivo, renovado para 2020, buff et infantil toda a 
temporada. Facilidades para menus especiais. Cafetaria e bar com terraço Piscina. 

Recepção 24 h, estacionamento exterior opcional.

Complexo de 
apartamentos 2/4 
pessoas, renovados 
na sua totalidade 
para 2020. Quarto duplo 
independente, com casa de  
banho completa -secador de 
cabelo-, sala com sofá cama de 2 
lugares, kitchenette com micro ondas, 
utensílios básicos e frigorífi co. Varanda. TV 
via satélite, ar condicionado, aquecimento, cofre 
opcional.

WIFI gratuito na Recepção, opcional nos quartos.

Grande piscina para adultos e piscina infantil. Duas zonas de parques 
infantis renovados para 2020, zona ajardinada e Solário. Programa de 
animação para adultos e crianças, mini clube bem equipado, mini-disco, espetáculos 
profi ssionais e shows com a equipa de animação do hotel. Restaurante buff et com cozinha ao 
vivo, buff et infantil toda a temporada. Facilidades para menus especiais. Cafetaria (com parque 
infantil) e bar com terraço piscina. Recepção 24 h, garagem opcional.
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DEFICIENTES

Hotel ESTIVAL CENTURIÓN PLAYA ****SUP 
Ada.paises Catalanes, s/n. CAMBRILS

LOCALIZAÇÃO
Localizado no coração da Costa Dorada, na cidade costeira de Cambrils, 
mesmo no passeio marítimo e em frente à praia. É o hotel ideal para umas 
férias em família, uma pausa relaxante ou uma reunião com amigos.

ACOMODAÇÃO 
 Tem 257 quartos distribuídos por três andares, todos luminosos e confor-
táveis com terraço mobilado, telefone, TV, ar condicionado, minibar, cha-

leira, cofre gratuito, casa de banho com secador de cabelo, comodidades 
e espelho de aumento, wifi  gratuito.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
É complementado por três áreas gastronómicas com serviços de buffet 
gratuitos, snack-bar na praia, bar de cafetaria e terraço de piscina, pro-
grama de entretenimento extensivo, ginásio, sala de jogos, mini clube, 
piscinas exteriores para crianças e adultos, zona de jardim, zona de spa 
para adultos. As instalações estão adaptadas. Estacionamento descober-
to, não vigiado, com espaços limitados.

SPA1ª LINHA

Apartamentos PINS PLAYA
Avda. Diputación, 147. CAMBRILS

LOCALIZAÇÃO
Situam-se na frente da praia entre Salou e Cambrils..

ACOMODAÇÃO
O residencial é composto por 2 fases com um total de 174 apartamen-
tos. A primeira fase é composta por apartamentos com uma capacidade 
máxima de 4 pessoas. Cada uma delas consiste num quarto duplo, sala de 
estar e jantar com sofá-cama para 2 pessoas, cozinha aberta equipada 
com frigorífi co, forno, placa vitrocerâmica e microondas, casa de banho 
completa e um magnífi co terraço. Os da segunda fase são os mesmos, 
mas têm 2 ou 3 quartos duplos, dependendo da sua capacidade. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Há uma piscina ao ar livre com guarda-sóis e espreguiçadeiras na zona 
do solário, cafetaria, pizzaria e restaurante à la carte, salão de jogos, pubs 
e um supermercado aberto todo o dia. Temos também um parque de es-
tacionamento privado para o seu veículo com custo extra, que pode ser 
solicitado na recepção.

1ª LINHA
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LOCALIZAÇÃO
A poucos metros da praia e numa zona calma, mas com lojas, bares e res-
taurantes.
ACOMODAÇÃO 
Edifi cio de aptos tipo 2/4, dispõem de um quarto com duas camas indivi-
duais. Sala jantar com sofá cama para duas pessoas. Cozinha equipada 
com dois bicos electricos, frigorifi co, microondas. Banho completo, TV e 
varanda. Apto tipo 4/6 mesmas caracteristicas que os anteriores mas com 
dois quartos duplos. Todos dispõem de ar condicionado e wifi  grátis.
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Complementa as suas instalações com piscina para adultos e crianças. 
Limpeza à entrada e saída do cliente.

Apartamentos PINS MARINA
Avda. Diputación, 145. CAMBRILS

LOCALIZAÇÃO
Localizado entre Salou e Cambrils em segunda linha de praia, a 50 metros.
ACOMODAÇÃO 
Apartamentos de capacidade máxima de 4 pessoas. Cada um deles é com-
posto por um quarto duplo, sala-jantar com sofá-cama para duas pessoas, 
cozinha americana totalmente equipada com frigorífi co, forno-vitrocerâ-
mica e microondas, banho completo e varanda. Contam ainda com ar con-
dicionado, ventoínha de tecto na sala, cofre (de pago) e televisão.
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Complementa-se com bar, restaurante, piscina e parking (de pago). Wifi  
grátis na zona do bar, restaurante e zona de piscina. Inclui lençóis (não tem 
toalhas). Limpeza à entrada e saída do cliente..

Apartamentos COSTA VERDE
Avda. Diputación, 169. CAMBRILS

Hotel 4R MERIDIA MAR *** 
César Gimeno, 29. HOSPITALET DE L’INFANT.

LOCALIZAÇÃO
Localizado em frente à marina de L´Hospitalet de L´Infant e a 200m da 
praia de Arenal. 

ACOMODAÇÃO 
Tem 86 quartos com varanda ou terraço individual, equipados com ar condi-
cionado (15/6-15/9), aquecimento, casa de banho completa com comodida-
des, televisão por satélite, telefone directo. Frigorífi co e seguro (custo extra). 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
O hotel tem um terraço-solário, 2 piscinas exteriores (uma para adultos e 
outra para crianças), um restaurante com serviço de buffet. As instalações 
são completadas com um bar-cafetaria com vista para o mar, WiFi gratui-
to em todo o hotel, estacionamento gratuito ao ar livre e acesso adaptado 
para pessoas com mobilidade reduzida.

DEFICIENTES
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Hotel AMETLLA MAR ****
Urb. Roques Daurades, Cala Bon Capo s/n. L’AMETLLA DE MAR

LOCALIZAÇÃO
Localizado em frente à praia e ligado a uma enseada por uma grande 
área ajardinada, num ambiente natural.

ACOMODAÇÃO
Tem 254 quartos espaçosos e confortáveis elegantemente decorados, a 
maioria deles com vista espectacular para o mar, todos com ar condi-
cionado, TV satélite, wifi  gratuito, terraço, cofre, minibar, telefone, casa 

de banho com secador de cabelo. Tem alguns quartos adaptados para 
defi cientes..

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Tem esplêndidos jardins, solário, grande piscina para adultos e crianças, 
parque infantil, sala de jogos, elevadores e boutique. Restaurante buffet 
com cozinha ao vivo e restaurante buffet italiano na época, pequeno-al-
moço com copo de cava, cafetaria e snack-bar junto à piscina. Sala de 
televisão, sala de jogos e Internet, sala de convenções e congressos (cerca 
de 200 pessoas), entretenimento para adultos e crianças durante todo o 
ano, mini-clube. SPA equipado com piscina aquecida, jacuzzi, sauna, ban-
ho turco e ginásio. Estacionamento pago e seguro. Wifi  grátis.

1ª LINHA SPA DEFICIENTES

Hotel LA RÁPITA ****
Pl. Lluis Companys, s/n. SAN CARLOS DE LA RÁPITA

LOCALIZAÇÃO
El Hotel Medsur La Rápita, está localizado a 250 m da praia, em frente à 
baía dos Alfacs.

ACOMODAÇÃO
Têm 232 espaçosos quartos exteriores com grandes terraços; 210 quartos 
com 2 camas de 1,35m e 22 quartos com 1 cama de 1,60m; todos equi-
pados com banheiro completo com itens de cortesia, secador de cabelo, 

ar condicionado/aquecimento, TV tela plana, telefone, cofre e geladeira 
(opcional). Dispõe de quartos adaptados para pessoas com mobilidade 
condicionada.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Dispõe de 2 piscinas (adultos, crianças), terraço-solário, jacuzzis, escorre-
ga aquático, espreguiçadeiras e chapéus-de-sol gratuitos, sala-cafetaria, 
jogos recreativos, parque infantil, ar condicionado nas zonas públicas e 
programa de animação. Estacionamento coberto (com suplemento). Res-
taurante buffet. Zona Wifi  gratuita. Menus para celíacos ou alérgicos ali-
mentares. São admitidos cães com menos de 15 kg.
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